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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam menjalankan kehidupannya, manusia  disamping berkedudukan  

sebagai makhluk Tuhan  juga berkedudukan sebagai makhluk sosial. Dimana 

segala aktivitas kehidupan  tidak akan bisa lepas dari masyarakat sekitar, baik 

dalam hal segala urusan sehari-hari maupun urusan dalam kaitanya dengan 

pemenuhan kebutuhan hajat hidup primer maupun sekunder. 

Kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, dimana dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari  terdapat  aturan dan kaidah-kaidah yang telah di atur 

dengan jelas dalam al-Quran maupun al-Hadist sehingga dalam penjalanannya 

haruslah senantiasa berpedoman pada dua hal tersebut, dengan harapan bahwa 

dalam berperilaku tidak akan lepas dari apa yang telah tetapkan dalamnya. 

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal untuk 

pemenuhan kebutuhannya  manusia di beri keleluasan untuk mencari rizki 

dimanapun dan kapanpun termasuk juga dengan cara apapun, tetapi  tetap 

pada batasan-batasan dan aturan baik dalan agama maupun dalam aturan yang 

sesuai dengan norma sosial. 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai 

macam usaha, tidak boleh seorang muslim bersifat malas dan enggan dalam 

berusaha mencari rizki, atau mempunyai sifat pesimistis walaupun dengan 

alasan apapun atau  hanya bertawakkal kepada Allah SWT. Menyerahkan dan 

menerima semua pada apa yang telah di berikan Allah, sunggah hal ini bukan 



2 

 

merupakan sifat orang  Islam yang berjiwa dinamis atau  hanya  

menyandarkan diri kepada pemberian orang lain. Sesaui dengan yang 

disebutkan dalam al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11.  

                       

                  

 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S. 

Ar’d: 11). 
 

Islam merupakan konsep agama yang meliputi keyakinan dan hukum.  

Sebagai sebuah keyakinan atau (aqidah), Islam mengatur hubungan dengan 

sang khaliq-Nya, dan  sebagai  hukum  syariah Islam mengatur kehidupan 

manusia dengan  manusia  lainnya  termasuk  juaga  usahanya  dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, yaitu ekonomi yang selalu di bimbing oleh satu 

kesatuan dan keyakinan yang  menghasilkan suatu tatanan yang utuh. Suatu 

sistem yang sempurna, karena syari’ah yang di wahyukan Allah mencakup 

seluruh aktfitas mamnusia sepanjang zaman dan segala tempat 

(Saefudin,1984: 3). 

Sifat dan karakteristik  ajaranIslam adalah kesempurnaan ajarannya 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan, ajaran Islam telah memiliki konsep 

dan aturan yang bersifat mutlak dan tetap. Dalam ajaran Islam, bidang  
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perekonomian  termasuk salah satu bagian sangat penting dalam hal ekonomi 

menjadi hal yang sangat urgen karena pada masalah ini akan terjadi godaan-

godaan keduniawian yang sangat besar. Sehingga disinilah ajaran Islam sangat 

berperan penting,hal ini di karenakan jika urusan ini hanya di serahkan kepada 

manusia maka di khawatirkan akan terjadi penyelewengan dalam penjalannya,  

karena akal manusia sangatlah terbatas. Sehinga tidak sedikit dari manusia 

yang gagal untuk mengabdi kepada Allah dan bertentangan dengan ajaran 

Islam yang telah di tetapkan dalam al-Qur’an maupun al-Hadist yang 

disebabkan masalah ini. Disebutkan dalam al-Qur’an surat Alam Nasyirah 

ayat 5-6 sebagai berikut:  

       

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyirah: 5-6). 

 

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang di 

tentukan lain dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

b. Muamalah dilakukan secara suka rela tanpa mengandung unsur 

pemaksaan.  

c. Muamalah di dasarkan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan 

manfaat dan mendatangkan madharat  dalam kehidupan masyarakat.  
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d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan (Ahmad, 1983: 10). 

Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri yang selanjutnya akan disebut (UPK PNPM) merupakan 

lembaga keuangan mikro ekonomi yang melaksanakan fungsi mediator 

maupun sebagai fasilitator  yaitu menerima atau menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. UPK melayani sektor mikro, sehingga 

lembaga ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi 

bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankkan.Dalam menyalurkan 

dananya dalam pembiayaan, UPK PNPM menggunakan akad bagi hasil atau 

mudharabah serta jasa pinjaman maupun kredit dalam pembiayaan. 

UPK menganut azas kekeluargaan dan sesuai dengan hukum 

perundang-undangan Negara, sehingga semua transaksi yang dilakukan 

berprinsip atas dasar kekeluargaan dan undang-undang tetapi juga 

mengguanakan prinsip syariah muamalah yakni transaksi dinilai sah apa bila 

transaksi tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya sesuai hukum dan prinsip 

syariah. Sehingga jika tidak sesuai maka transaksi tersebut di anggap batal 

atau tidak sah.Jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam melakukan 

sebuah transaksi yang berprinsip syari’ah. Sebagaimana yang telah 

diterangkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut: 
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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan (Q.S. Al-Baqarah: 245). 

 

Salah satu akad yang digunakan oleh UPK dalam bertransaksi 

pembiayaan adalah jasa pinjaman atau bagi hasil atau mudharabah. 

Berdasarkan hasil observasi sementara yang di lakukan pada akad perjanjian 

pada praktiknya belum sepenuhnya menggunakan  konsep pembiayaan yang 

sempurna. Dalam pembiayaan  kredit ini, usaha yang menjadi objek 

pembiayaan  dimana nasabah hanya akan menjelaskan gambaran serta jenis 

usahanya secara umum kepada pengelola. Sehingga pengelola tidak begitu 

memahami pembiayaan yang akan dilakukan.   

Hal tersebut merupakan isu-isu kontroversi yang berkembang 

dimasyarakat tentang praktek yang diterapkan oleh sebagian besar pengelola 

UPK PNPM ditingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota. Sehingga 

permaslahan tentang praktek pembiayaan kredit khususnya pembiayaan kredit 

usaha yang menggunakan akad mudharabah perlu dikaji lebih lanjut. 

Dari latarbelakang di atas maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang akad perjanjian khususnya pada akad perjanjian 

pembiayaan kredit dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Perjanjian pada Pemberian Dana Kredit Usaha ekonomi produktif (studi 
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kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat  dikecamatan  Tangen  Kabupaten Sragen). 

B. Penegasan Istilah  

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman pengertian dalam judul skripsi di atas maka perlu adanya 

penjelasan istilah dalam skripsi ini. 

1. Tinjauan  

Tinjauan merupakan hasil dari meninjau; pandangan; pendapat 

sesudah menyelidiki; mempelajari; dsb (Departemen Pendidikan Nasional, 

1991:1061). 

2. Hukum Islam  

Hukum Islam berarti adat yang secara resmi yang di anggap 

mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, atau 

undang-undang, peraturan serta untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 1991: 360). 

 Hukum adalah  kitab  Allah atau sabda nabi Muhammad yang 

berhubungan dengan  amal perbuatan mukallaf, baik yang mengandung 

perkataan,  perintah, anjuran, larangan  atau  memperbolehkan  bagi  suatu 

hukum (Syaifullah, 2005: 37). 

Sedangkan hukum Islam berarti agama yang di ajarkan oleh nabi 

Muhammad, yang berpedoman pada kitab suci al-Qur’an (Departemen 

Pendidikan Nasional, 1991: 388). 
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Maka, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengikat 

kepada para mukallaf orang yang beragama Islam. 

3. PNPM Mandiri  

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud 

kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat.PNPM  Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan 

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 

pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan 

inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 

berkelanjutan(Departemen Dalam Negeri, 2007: 2). 

4. Kredit 

Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga 

barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga 

memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh 

suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga 

sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan (Pudjo Muljono,1989; 

45).

5. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  

Usaha ekonomi produktif merupakan  jenis kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas anggota kelompok usaha 

ekonomi dan yang akan berdampak langsung dengan peningkatan usaha 

masyarakat (Departemen Dalam Negeri, 2007: 34). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dijadikan titik pusat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah akad perjanjian dana kredit UEP di UPK Kecamatan 

Tangen Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap akad perjanjian UEP  di 

UPK Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan adalah sesuatu yang ingin di capai, sedangkan tujuan penelitian 

adalah sesuatu yang ingin di capai dari suatu penelitian yang dilakukan agar 

dapt di ketahui dengan jelas dari suatu penalitian. Adapun yang menjadi 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian dana kredit UEP di UPK 

Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mengetahui dan mengalisis, bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap akad perjanjian UEP di UPK Kecamatan Tangen Kabupaten 

Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi  

wacana pengembangan ilmu pengetahuan  dan sebagai refrensi penelitian 

tentang kajian fiqih Muamalah terkait dengan  akad perjanjian kredit. 
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2. Kegunaan  Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman tentang akad perjanjian kredit. 

b. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam 

menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai akad 

perjanjian kredit. 

c. Bagi pengelola, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu 

memberikan  informasi  mengenai penerapan akad perjanjian  di Unit 

Pengelola Kecamatan PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen  

kepada khalayak masyarakat umum. 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang terkait dengan dana kredit telah banyak di lakukan baik 

mengenai kredit untuk usaha produktif, kredit konsumsi, maupun kredit yang 

di gunakan untuk permodalan ,dalam persepektif hukum islam maupun dalam 

hukum positif. Berikut ini ada beberapa hasil penelitian yang telah di lakukan 

terdahulu.: 

1. Sri Supatmi (UMS, 2009 ) dalam penelitian sripsinya yang berjudul 

Pengaruh Pemberian Kredit Perdesaan Terhadap Perkembangan 

Golongan Usaha Ekonomi Mikro (Studi kasus pada BMT muamalah pada 

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karangaanyar) menyimpulkan bahwa 

penelitian ini menunjukkan  pemberian  dana  kredit yang di berikan oleh 

BMT muamalah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

perkembangan usaha serta mempengaruhi peningkatan penjualan pada 
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usaha yang telah di jalankan. Dalam penelitian ini peneliti tidak 

menyebutkan akad apa yang dilukakan antara pengelola dengan penerima 

dana kredit. Sehingga pemberian kredit tersebut apakah telah sesuai 

dengan prinsip muamalh atau tidak. 

2. Eko setyono (UMS, 2011)  dalam penelitian skripsinya yang bebrjudul 

Analisis Factor Yang Mempengaruhi Pemberian Dana Puap Terhadap 

Petani di Kabupaten Boyolali. Yang menyimpulkan tingkatan penghasilan 

petani, luas tanah serta personal kelompok sangat berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian dana PUAP, tetapi yang paling 

mementukan  sebenarnya dalam memutuskan pemberian dana PUAP 

adalah luas tanah sangat berpengaruh besar. Dalam penelitian ini ini 

peneliti hanya menyebutkan pendapatan petani meningkat setelah 

menerima dana, untuk menghindari adanya penyelewengan dan 

penyalahgunaan maka perlu di lakukan tinjauan dan analisis terhadap akad 

pembiayaan yangdi lakukan. 

3. Penelitin yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi La Riba yang 

berjudul “ Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Di 

Yogyakarta (Dari teori ke Terapan)” oleh Azmi Nur Siwi Kusmiyati, 

tahun 2007. Menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan murabahah pada 

BMT digunakan untuk membeli barang konsumsi maupun barang 

dagangan. Pelaksanaan akad pada BMT pada umunya sudah memenuhi 

prinsip  syari’ah, namun hal yang dinilai belum memenuhi prinsip syari’ah 
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yaitu penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal yang 

seharusnya menggunakan akad bagi hasil. 

4.  Elfita Istiqomah (UMS, 2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah di 

Baitul Mal Wat Tamwil Bina Usaha Karang Jati Semarang. 

Menyimpulkan bahwa system pengelolaan pembiayaan murabahah di 

BMT Bina Usaha Karang Jati Semarang ditinjau dari syariah Islam 

pembiayaan yang ditetapkan pada pembiayaan murabahah para pengelola 

belum melakukan proses dan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan 

hukum Islam sehingga dalam beberapa hal dalam pelaksanaanya belum 

sesuai dengan hukum Islam. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dikaji oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1) Permasalahan yang akan dikaji menitik beratkan pada akad 

perjanjian yang dilakukan oleh pengelola. 

2) Untuk mengetahui lebih dalam  pandangan hukum Islam terhadap 

terhadap akad perjanjian yang dilakukan. 

3) Peneliti akan mengkaji untuk apakah dilapangan pembiayaan yang 

dilakukan telah sesaui dengan apa yang telah tertera dalam akad 

perjanjian.  
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang 

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak dapat 

diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu 

penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu 

(Subagyo, 1991: 94). 

2. Objek penelitian  

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah program pembiayaan 

usaha ekonomi produktif (UEP) yang di kelola oleh unit pengelola 

kecamatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

(PNPM-M) 

3. Metode pengumpulan data 

a. Metode interview (wawancara) 

 Interview merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatakan keterangan-keterangan lisan  

melalui berrcakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang 

memberi keterangan (Madralis,2006: 24). 

 Metode wawancara dapat di pandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang di kerjakan 

secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara 

yang di lakukan bersifat santai, ringan, bersahabat dan pertannyaan-
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pertanyaan yang di ajukan tidak bersifat mengintrogasi, malainkan 

semata hanya bermaksud untuk memperoleh data yang diinginkan 

untuk menyelesaikan penulisan penelitian( Hadi sutrisna, 1984: 193). 

 Teknik wawancara yang akan digunakan adalah dengan 

menggali informasi dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara 

sistematis dan berdasar pada tujuan penelitian atau dilakukan dengan 

cara interview kepada ketua pengelola,karyawan serta staf karyawan 

bagian umum/custumer service untuk mengetahui kebijakan dan 

mekenisme akad perjanjian pembiayaan pada UPK PNPM kecamatan 

Tangen kabupaten Sragen. Wawancara dilakukan secara terfokus pada 

masalah penelitian dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan 

sebelum wawancara dilakukan. Wawancara akan dilakukan sesuai 

dengan keperluan penelitian.  

b. Metode observasi 

 Metode observasi adalah dasar ilmu dan dasar untuk 

mengetahui kebenaran ilmu. Observasi harus di lakukan secara 

sistematis agar sedapat mungkin  data yang didapatkan bener-benar 

valid (Nasution,1991: 152). 

 Dalam melakukan observasi peneliti akan mencatat data 

hasil dari pengamatan yang berasal dari buku harian pengelola,data 

para nasabah, formulir pengajuan pembiayaan, formulir akad 

perjanjian serta data-data yang dibutuhkan guna kesuksesan  dalam 

melakukan observasi yang mendukung masalah yang akan diteliti.  
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c. Metode dokumentasi 

 Pada saat melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda yang nyata dan 

tertulis seperti buku-buku jurnal, dokumen, majalah, surat-surat, tata 

tertib pengelolaan, hasil-hasil rapat maupun cacatan harian dari para 

pengelola, serta peneliti juga akan mempelajari petunjuk teknis  

operasional (Suharsimi, 1998: 149). 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan di objek penelitian, 

selanjutnya informasi yang diperoleh dicatat untuk bahan kajian sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan pengamatan dan 

analisis terhadap dokumen berupa akad perjanjian pembiayaan kredit 

di UPK PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 

d. Metode analisis data 

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa 

dengan analisa deskriptif. Analisis yang dilakukan adalah analisis 

induktif, dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal 

yang bersifat umum. Setelah dilakukan analisis terhadap data UPK 

PNPM, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan 

studi pustaka. Terakhir adalah menarik kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan penelitian.  
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H. Sistematika Penulisan Skripsi  

Demi memperoleh hasil pembahasan yang sistematis dan terarah, maka 

peneliti akan menyusun sistematika pembahasan agar hasilnya baik, runtut, 

dan mudah untuk dipahami.: 

BAB 1. Pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sekripsi. 

BAB II. Diskripsi akad perjanjian dalam Islam yang berisi tentang, 

teori tentang akad, pengertian akad, rukun dan syarat akad, teori pinjam 

meminjam, pengertian pinjam meminjam, dasar hukum, rukun dan syarat 

pinjam meminjam. 

BAB  III. PNPM dan praktek akad perjanjian pada UPK PNPM 

Kecamatan Tangen berisi tentang, pengrtian PNPM Mandiri meliputi: 

pengrtian, landasan hokum, ruang lingkup, prinsip,tujuan,visi dan misi. Usaha 

ekonomi produktif berisi tentang: pengertian dan tujuan ketentuan dasar. 

Prektek pada UPK Kecamatan Tangen berisi tentang: sejarah, kedudukan, 

kepengurusan, organisasi, misi, tujuan, landasan,prinsip,produk layanan. 

Pelaksanaan pemberian dana kredit UEP berisi tentang: mekanisme 

pengelolaan, syarat pengajuan, ketentuan-ketentuan, pelaksanaan akad 

perjajian. 

BAB IV.  Analisis akad perjanjian pada pemberian dana kredit UEP 

pada UPK PNPM Kecamatan Tangen berisis tentang: analisis kredit UEP. 

Analisis akad dalam pandangan hokum Islam: orang berakad, objek akad, 
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tujuan akad, serta ijab qabul. Pembahasan paktek akad perjanjian pada 

pemberian dana Kredit UEP pada UPK PNPM Kecamatan Tangen. 

 BAB V. penutup pada bab ini berisi tentang,  kesimpulan, saran, kata 

penutup, daftar pustaka dan lampiran lampiran. 




